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KUNDEINFORMATION OM BEHANDLING AF MIMISKE 
RYNKER MED BOTOX (BOTULINUM TOXIN) 

 

HVAD ER BOTOX (BOTULINUM TOXIN), OG HVORDAN VIRKER DET? 

Botulinum Toxin er et stof, der har været benyttet siden 1980'erne til behandling af blandt andet 
svedtendens og spastiske lammelser, men er nok bedst kendt til kosmetiske rynkebehandling. 

De doser, der benyttes til kosmetisk brug, er ganske små og helt ufarlige. Botulinum Toxin er den hyppigst 
udførte lægelige kosmetiske behandling på verdensplan. Behandlingen udføres for, at få uønskede mimiske 
rynker/linjer til, at forsvinde.  

Botulinum Toxin virker afslappende på musklen, det injiceres i. Når musklen slapper af, kan den ikke 
længere lave de bevægelser, der forårsager de uønskede rynker, og med tiden vil musklens kraft og 
volumen også minimeres, hvorved der kan opnås en finere og glattere hud i området. Behandlingen kan 
også bruges til, at lave det, man kalder for V-shape, hvor tyggemusklen mindskes. 

HVOR EFFEKTIV ER BEHANDLINGEN? 

Den fulde effekt kommer typisk efter 2-3 uger. Varigheden er meget varierende alt efter, hvor ofte du får 
behandling samt hvor, vi behandler. Typisk holder botox i 3-4 måneder. Effekten forlænges ved 
vedligeholdende behandlinger. 

HVILKE OMRÅDER KAN BEHANDLES? 

Traditionelt er Botulinum Toxin meget anvendt til kosmetisk behandling af blandt andet: Bekymringsrynker 
i panden, vredesrynker mellem øjenbrynene, smilerynker omkring øjnene, rynker på læber, næsefløje eller 
hage. 

GØR BEHANDLINGEN ONDT? 

Behandlingen er ligesom andre injektioner forbundet med en kortvarig let smerte. 

ER DER RISICI FORBUNDET MED BEHANDLINGEN? 

Der kan ved mindre end 1% af alle behandlinger forekomme følgende sjældne bivirkninger: Hængende 
øjenlåg/øjenbryn, dobbeltsyn, tørre øjne, hævede øjenlåg, indadvendt øjenlåg, hovedpine og 
synsforstyrrelse. Disse bivirkninger er midlertidige, og forsvinder af sig selv efter kort tid. Som det kan 
forventes ved enhver injektionsprocedure, kan lokal smerte, ømhed og/eller blå mærker være forbundet 
med injektionen. Feber og influenza-synptomer er også rapporteret efter Botox behandlinger. 

Hvis der efter behandlingen skulle opstå uventet synke- eller talebesvær, problemer med at trække vejret 
eller muskelsvaghed, skal man omgående søge lægehjælp. 
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HVORNÅR KAN MAN IKKE BEHANDLES? 

• Hvis du har områder med infektion f.eks. aktiv akne (bumser) eller herpes (forkølelsessår). I disse 
tilfælde bør man afvente, at infektionen enten forsvinder spontant eller ved behandling. 

• Hvis du tilhører en af følgende kategorier: personer der lider af myastenia gravis, Eaton Lambert 
Syndrom eller andre muskelsygdomme.  

• Hvis du er gravid eller ammende 

HVORDAN SKAL JEG FORBEREDE MIG? 

Et par dage inden din behandling er der nogle enkelte præparater, vi anbefaler, at du undlader at tage. 

Hovedpinepiller, som fx Treo, Ibuprofen og Magnyl, fiskeoliekapsler og visse naturpræparater nedsætter 
blodets evne til at størkne. Dette øger risikoen for blå mærker i forbindelse med behandlingen. Derfor bør 
du undlade at tage disse et par dage inden behandlingen. 

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN? 

Forinden din behandling, tages der billeder af de områder, der skal behandles. Billederne behandles 
fortroligt, og bruges kun til dokumentation. 

Herefter kan behandlingen påbegyndes. Området der skal behandles desinficeres. Med en meget tynd nål 
injiceres der botox ind i det behandlingskrævende område. Behandlingen tager ca. 15-20 minutter. 

HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG EFTER BEHANDLINGEN? 

For at forhindre Botox, at påvirker andre muskler i området, skal du undgå at berøre det behandlede 
område de første fire timer efter behandlingen, samt holde dig i ro. 

Det behandlede område kan eventuelt blive let hævet eller rødt, men i de fleste tilfælde kan du 
umiddelbart efter behandlingen genoptage dit arbejde. 

PRODUKTANBEFALING TIL DIN BEHANDLING 

For at optimere resultatet af din behandling anbefaler vi at du anvender vores Pure Lift Serum (760 kr.) og 

Pure Effect eyes (595 kr.) alt afhængig af hvilke områder du får behandlet. Begge produkter styrker hudens 

elasticitet og barriere, og virker opstrammende og fugtgivende på huden og vil forlænge resultatet af din 

behandling.  

Du sparer 20% ved køb af produkterne i forbindelse med din behandling.  

Vi anbefaler altid at du får en uforpligtende snak med en af vores specialister, da en komplet 

hudplejerutine er det absolut bedste for at give dig den mest optimale effekt af dine produkter. 

UFORPLIGTENDE FORUNDERSØGELSE 

Professionel rådgivning er essentielt for et godt resultat uanset behandling. Ved en personlig 
forundersøgelse på klinikken vil du sammen med vores specialuddannede kosmetiske læge/sygeplejerske 
lægge en plan for, hvordan netop din behandling bør forløbe, for at du opnår det bedste resultat. 
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Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller kæresten med til forundersøgelsen, hvor den 
mundtlige information bliver givet. 

Efter informationen om Botox (Botulinum Toxin) er givet både skriftligt og mundtligt, skal der minimum gå 
2 dage, før behandlingen kan finde sted, ifølge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen. 

Ved eventuelt afbud skal kommende tider afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse 
uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57. Vi fremsender 
kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores 
patienter. På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen. 
Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside. 
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